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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2014 - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  

Ο οργανισμός της ΕΕ για τα ναρκωτικά φέρνει έξι θέματα στο προσκήνιο με νέες 
επιγραμμικές αναλύσεις 

(27.5.2014, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 10:00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης/ώρα 
Λισαβόνας) Ο οργανισμός της ΕΕ για τα ναρκωτικά (EMCDDA), μαζί με την Ευρωπαϊκή έκθεση για 
τα ναρκωτικά 2014: τάσεις και εξελίξεις, παρουσιάζει σήμερα έξι νέες εκδόσεις της σειράς Προοπτικές 
για τα ναρκωτικά (Perspectives on Drugs — PODs). Αυτή η επιλογή επιγραμμικών, διαδραστικών 
αναλύσεων παρέχει την πλέον πρόσφατη επισκόπηση των βασικών πτυχών της κατάστασης των 
ναρκωτικών στην Ευρώπη. Οι PODs εξετάζουν τις αναδυόμενες ανησυχίες όσον αφορά τη χρήση 
διεγερτικών, τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά κάνναβης στην Ευρώπη, καθώς και την πρόοδο που 
συντελείται στις θεραπείες μέσω διαδικτύου και στην ανάλυση λυμάτων. 
 
Συνθετικές καθινόνες: ανησυχητική έκρηξη της ενέσιμης χρήσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
  
Μεταξύ του 2005 και του 2013, ανιχνεύτηκαν περισσότερα από 50 παράγωγα συνθετικών καθινονών 
(διεγερτικών) μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ (EU–EWS). Στα παράγωγα 
που παρακολουθούνται από το EU–EWS συγκαταλέγονται: η μεφεδρόνη (η οποία αποτέλεσε αντικείμενο 
μέτρων ελέγχου στην ΕΕ το 2010), η MPDV (η οποία υποβλήθηκε σε αξιολόγηση κινδύνου τον Απρίλιο 
του 2014) και η πεντεδρόνη. Οι συνθετικές καθινόνες λαμβάνονται από τη μύτη σε μορφή σκόνης ή με 
κατάποση σε μορφή ταμπλέτας. Ωστόσο, το EMCDDA ερευνά την ανησυχητική έκρηξη της ενέσιμης 
χρήσης αυτών των ουσιών που παρατηρείται στις μέρες μας. 

Παρότι η ενέσιμη χρήση καθινονών δεν είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί ως τοπικό 
πρόβλημα σε ομάδες χρηστών υψηλού κινδύνου σε ορισμένες χώρες (π.χ. Τσεχική ∆ημοκρατία, 
Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Πολωνία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). 
Ωστόσο, στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία έχει παρατηρηθεί μια πιο γενικευμένη πρακτική ενέσιμης 
χρήσης αυτών των ουσιών. Για παράδειγμα, μια εθνική έρευνα των προγραμμάτων ανταλλαγής βελονών 
και συριγγών στην Ουγγαρία αποκάλυψε ότι το 2012, το 36% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 
έκαναν ενέσιμη χρήση καθινονών ως κύριας ουσίας χρήσης.  

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική συμπεριφορά που παρατηρείται σε υπο-ομάδες ομοφυλόφιλων ανδρών είναι η 
ενέσιμη χρήση ενός συνδυασμού παράνομων ναρκωτικών (π.χ. καθινονών και μεθαμφεταμίνης) σε πάρτι 
όπου επιδίδονται στη σεξουαλική πράξη υπό την επήρεια χημικών ουσιών («chem sex»). Μέχρι σήμερα, 
αυτή η νέα πρακτική, που σχετίζεται με επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές, έχει αναφερθεί σε ορισμένες 
μεγάλες πόλεις. ∆εδομένου του ενδεχόμενου αντικτύπου των νεοεμφανιζόμενων τάσεων ενέσιμης 
χρήσης καθινονών που εντοπίστηκαν, η στενή παρακολούθηση του ζητήματος αποτελεί προτεραιότητα 
για τη δημόσια υγεία.  
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Μεθαμφεταμίνη: αυξανόμενη ανησυχία λόγω της εμφάνισης νέων και διαφορετικών χρήσεων 

Η μεθαμφεταμίνη είναι ένα διεγερτικό ναρκωτικό που είναι διαδεδομένο σε πολλές περιοχές του κόσμου 
(π.χ. Νοτιοανατολική Ασία, ΗΠΑ), όπου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας. Παρότι η 
χρήση μεθαμφεταμίνης στην Ευρώπη ιστορικά περιοριζόταν στην Τσεχική ∆ημοκρατία και στη Σλοβακία, 
σήμερα κάνουν την εμφάνισή τους νέες περιοχές και νέες τάσεις χρήσης σε άλλες χώρες και σε διάφορους 
πληθυσμούς. Κάποια παραδείγματα περιλαμβάνουν την εισπνοή μεθαμφεταμίνης (σε σκόνη) από τη μύτη 
για ψυχαγωγική χρήση στη Γερμανία, το κάπνισμα «κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης» από χρήστες ενέσιμων 
οπιοειδών στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία και την ενέσιμη χρήση του ναρκωτικού με άλλες 
ουσίες από ομοφυλόφιλους άνδρες (βλ. ανωτέρω).  

Σε αυτή τη νέα ανάλυση, το EMCDDA εξετάζει τις προκλήσεις για την παροχή υγειονομικών και 
κοινωνικών παρεμβάσεων έναντι αυτού του ναρκωτικού στις μέρες μας. Παρότι δεν υπάρχουν 
εγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες για την απεξάρτηση από τη μεθαμφεταμίνη, οι ψυχοκοινωνικές 
παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί χρήσιμες. Σύμφωνα με τον οργανισμό, το πρόβλημα της μεθαμφεταμίνης 
στην Ευρώπη σήμερα έχει πολλαπλές πτυχές και οι κατάλληλες παρεμβάσεις θα πρέπει να 
προσαρμοστούν, να αναπτυχθούν και να εξατομικευτούν για την αντιμετώπιση των τοπικών τάσεων 
χρήσης και των προβλημάτων που παρατηρούνται.  

Επισκόπηση της προόδου στις φαρμακευτικές ουσίες για τη θεραπεία της εξάρτησης από την 
κοκαΐνη 

Η κοκαΐνη εξακολουθεί να είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη στην Ευρώπη παράνομη διεγερτική ουσία και 
οι προκλήσεις για τη θεραπεία της εξάρτησης που προκαλεί παραμένουν. Το 2012, 14% των 
συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα θεραπείας ουσιοεξάρτησης στην Ευρώπη ανέφεραν την κοκαΐνη 
ως την κύρια ουσία χρήσης τους. Σήμερα, το EMCDDA παρουσιάζει μια μετα-ανάλυση έξι ερευνών που 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της εξάρτησης 
από την κοκαΐνη, καθώς και την αποδοχή τους από τους χρήστες. Οι αρχικές έρευνες που διεξήχθησαν 
από το Cochrane Drugs and Alcohol Group περιλάμβαναν 92 μελέτες (85 στις ΗΠΑ) και περισσότερους 
από 7.000 συμμετέχοντες. Αυτές δείχνουν ότι ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες περιορίζουν την επιθυμία 
των χρηστών, ωστόσο δεν έχει βρεθεί μια μοναδική φαρμακολογική λύση για την εξάρτηση από την 
κοκαΐνη. Καθώς οι έρευνες σε αυτόν τον τομέα προχωρούν, οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 
εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στοιχείο της θεραπείας απεξάρτησης των χρηστών κοκαΐνης                 
(βλ. βίντεο).  

Εγχώρια παραγωγή φυτικής κάνναβης, μια σημαντική πηγή εφοδιασμού - η ισχύς της 
εισαγόμενης ρητίνης αυξάνεται  
 
Εδώ και χρόνια, η Ευρώπη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές κατανάλωσης κάνναβης, και ιδίως 
ρητίνης προερχόμενης κυρίως από το Μαρόκο. Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη καταναλώνονται περίπου 
2.050 τόνοι ρητίνης κάνναβης («χασίς») και φυτικής κάνναβης («μαριχουάνα») το χρόνο. Σήμερα, το 
EMCDDA αναφέρει ότι στην αγορά κατανάλωσης κάνναβης της Ευρώπης επικρατούν τα φυτικά 
προϊόντα, καθώς η εγχώρια φυτική παραγωγή προμηθεύει τους εγχώριους χρήστες. Ολοένα και 
περισσότερες φυτείες κάνναβης κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των κατασχέσεων φυτικής κάνναβης στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει τις 
κατασχέσεις ρητίνης. Το 2012 αναφέρθηκαν 457.000 κατασχέσεις φυτικής κάνναβης έναντι 258.000 
κατασχέσεων ρητίνης. Περίπου επτά εκατομμύρια φυτά κάνναβης κατασχέθηκαν το 2012, ξεπερνώντας 
κατά 2,5 φορές τον αριθμό που αναφέρθηκε πέντε χρόνια πριν. Οι καινοτομίες στην παραγωγή της 
κάνναβης τα τελευταία χρόνια αποτελούν πηγή ανησυχίας (βλ. βίντεο), καθώς οι παραγωγοί καλλιεργούν 
φυτά υψηλά σε THC (η δραστική ουσία της κάνναβης), αλλά χαμηλά σε CBD (αντιψυχωτικό). Παρότι η 
ισχύς και των δύο μορφών κάνναβης έχει αυξηθεί από το 2006, μεταξύ του 2011 και του 2012 έχουν 
παρατηρηθεί σχετικά έντονες αυξήσεις της ισχύος της ρητίνης (βλ. το πληροφοριακό γράφημα για την 
κάνναβη, Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά, κεφάλαιο 1).  
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Θεραπεία ουσιοεξάρτησης μέσω του διαδικτύου: νέοι τρόποι επαφής με τους χρήστες 
ναρκωτικών  
 
Το διαδίκτυο αναγνωρίζεται πλέον ως ένα αξιόπιστο μέσο παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
πρόληψης και θεραπείας σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ σε διάφορα περιβάλλοντα. Σήμερα, το 
EMCDDA καταγράφει τις εξελίξεις στη θεραπεία ουσιοεξάρτησης μέσω του διαδικτύου (Internet-based 
Drug Treatment — IBDT), η οποία έχει επεκταθεί στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, κυρίως όσον 
αφορά τη χρήση κάνναβης. Η IBDT χρησιμοποιεί μια σειρά δοκιμασμένων ψυχοκοινωνικών τεχνικών και 
τις ενσωματώνει σε ένα νέο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Παρότι η προστασία 
των δεδομένων και η ανωνυμία είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα οφέλη 
αυτής της μορφής παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, 
πρόσβαση σε χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες απεξάρτησης και αμεσότερη 
υποστήριξη (χωρίς χρόνο αναμονής). Με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους, τα προγράμματα IBDT 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο συμπλήρωμα των παραδοσιακών υπηρεσιών θεραπείας, 
προσφέροντας νέους τρόπους επαφής με τους χρήστες ναρκωτικών που χρειάζονται βοήθεια               
(βλ. βίντεο).  

Σήμερα δημοσιεύεται η μεγαλύτερη ανάλυση λυμάτων για ναρκωτικά σε μεγάλο αριθμό πόλεων 

Τα αποτελέσματα του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα έργου της αναδυόμενης επιστήμης της ανάλυσης 
λυμάτων δημοσιεύονται επίσης σήμερα. Αυτό το έργο ανέλυσε λύματα σε περισσότερες από 40 πόλεις 
(21 χώρες) για να ερευνήσει τις συνήθειες της χρήσης ναρκωτικών των κατοίκων τους. Τα συμπεράσματά 
της περιγράφονται σε ένα POD του EMCDDA αφιερωμένο σε αυτό το ζήτημα. Αναλύθηκαν λύματα 
περίπου 8 εκατομμυρίων ανθρώπων για ίχνη πέντε παράνομων ναρκωτικών: αμφεταμίνη, κάνναβη, 
κοκαΐνη, έκσταση και μεθαμφεταμίνη (δελτίο Τύπου 5/2014). 
 
Τα αποτελέσματα παρέχουν μια πολύτιμη εικόνα της ροής ναρκωτικών στις πόλεις που συμμετείχαν    
στο έργο και αποκαλύπτουν σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών.  
Για παράδειγμα, τα ίχνη κοκαΐνης ήταν υψηλότερα σε δυτικές και σε κάποιες νότιες πόλεις, αλλά 
χαμηλότερα σε βόρειες και ανατολικές πόλεις. Όσον αφορά τη χρήση αμφεταμίνης, παρότι ήταν σχετικά 
ομοιόμορφα κατανεμημένη, τα υψηλότερα επίπεδα παρατηρήθηκαν στη βόρεια και βορειοδυτική 
Ευρώπη. Η χρήση μεθαμφεταμίνης, η οποία γενικά είναι χαμηλή και παραδοσιακά παρατηρείται κυρίως 
στην Κεντρική Ευρώπη, φαίνεται ότι εξαπλώνεται. Από την επισκόπηση της χρήσης ναρκωτικών κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας προέκυψε ότι τα επίπεδα κοκαΐνης και έκστασης αυξάνονται έντονα τα 
Σαββατοκύριακα στις περισσότερες πόλεις, ενώ η χρήση μεθαμφεταμίνης και κάνναβης είναι πιο 
ομοιόμορφα κατανεμημένη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

Ο João Goulão, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του EMCDDA, δήλωσε: «Φέτος, το EMCDDA 
φέρνει στο φως μια νέα σειρά προκλήσεων που θέτουν οι διεγερτικές και άλλες ουσίες. Συγκεκριμένα, ο 
οργανισμός ερευνά τα αναδυόμενα και αυξανόμενα στοιχεία για τη θεραπεία προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη χρήση κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και κάνναβης. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι η 
σημασία των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των 
θεραπευτικών μέσων που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων χρήσης 
ναρκωτικών».  


